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Formulário de Inscrição 2014

Atividades Formativas

1. 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (Pessoa Física)
Nome da Instituição / (Razão Social):
Núcleo de Informação Conhecimento e Atitude – ICA

N.º CNPJ 
12.058.740/0001-68

Endereço Completo:
Rua Ari Barroso / Rua Santo Amaro 4

Bairro:
UPP Babilônia Chapeu Mangueira / 
Leme

Cidade:
Rio de Janeiro

CEP:
22010-060

UF:
RJ

Nome completo do Proponente:
Marcella Francelina Vieira Camargo

RG: 
16779184-9

CPF do Poponente:
10520025873

Endereço Completo:
Rua Timoteo da Costa, 297 ap 202

Bairro:
Leblon

Cidade:
Rio de Janeiro

CEP:
22450-130

UF:
RJ

Telefones (s):
21 99287-2341 / 3258-7907 

E-mail (s):
marcellafvc@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

2.1. Título do trabalho:
Vivência de Pesquisa-Ação Participativa: Sinergia da Diversidade

2.2. Carga horária: 
4 horas

2.3. Formato do trabalho:

( X  ) Oficina

(    ) Minicurso

(    ) Palestra

(    ) Outros _____________________________________________



2.4 Tema:

(    ) Gestão de projetos

(    ) prestação de contas 

(  x  ) qualificação do Programa Cultura Viva 

(    ) reflexões sobre a trajetória do Programa Cultura Viva 

(    ) Políticas Públicas 

(  X  ) Vivências (Relatos e Troca de Experiências entre os Pontos de Cultura)

( X  ) instrumentalização para gestão dos Pontos e Redes 

(    ) Outros _____________________________________________

2.5. Perfil e número máximo de alunos/espectadores:

A oficina será aberta a todos/as interessados/as na produção de conhecimento horizontal sobre o 
Programa Cultura Viva: Ponteiros/as, gestores/as, pesquisadores/as acadêmicos ou não, interessados 
em geral. Além, naturalmente, da comissão organizadora, uma vez que o objetivo da atividade é 
contribuir com a avaliação da Teia. Número máximo de participantes: 40

3. OBJETIVOS

O objetivo geral da proposta é realizar uma vivência de pesquisa-ação participativa culminando na 
avaliação quali- quanti da Teia da Diversidade e do Programa Cultura Viva.

Específicos:
-  Avaliar  o  evento  a  partir  das  diferentes  expectativas,  agregando  os  valores,  percepções  dos 
participantes

- Registrar e sistematizar as diferentes percepções dos vários olhares que participarão da Teia

- Fomentar uma rede nacional de pesquisa e pesquisadores produtores de conhecimentos sobre o 
Cultura Viva dentro e fora das universidades 

- Colaborar com a gestão pública compartilhada a partir dos indicadores levantados

- Colaborar com o desempenho da metodologia das Teias em geral

- Alimentar com dados, informações e opiniões diversas a Rede Nacional dos Pontos de Cultura

- Estabelecer novos diálogos entre os envolvidos e interessados nos Pontos de Cultura

- Fomentar uma cultura de pesquisa através da produção de dados e indicadores

- Contribuir  com fomentação da cultura de produção de pesquisas-ação na Rede dos Pontos de 
Cultura



4. JUSTIFICATIVA

O Cultura Viva completa 10 anos e muitos tem sido os desafios, as aprendizagens, e as conquistas 
deste processo de inclusão da diversidade cultural no Brasil, tanto para os/as diversos 
movimentos/manifestações culturais quanto para a gestão governamental. Esta iniciativa de política 
pública vem delineando contornos e estimulando novas formas de inclusão e governança. Isto envolve 
uma miríade de possibilidades técnicas e metodológicas em todas as áreas políticas, sociais, culturais, 
profissionais e etc,  voltadas a inclusão e respeito ao diversos olhares do/as agentes envolvidos. Por 
esta razão, queremos aqui destacar a importância estratégica da sistematização de experiências dos 
Pontos de Cultura.

Sabemos que já são vários os estudos e olhares que tem como objeto os Pontos de Cultura, e por 
isso entendemos seria importante os próprios Pontos se reconhecessem como sujeitos de pesquisas 
também. Em outras palavras, produzir de forma coletiva, sistematizada e aplicável, conhecimento 
sobre e para a Rede dos Pontos. Costumamos dizer que no momento em que está se discutindo a 
auto-declaração de Pontos de Cultura, nós, pesquisadores e produtores de conhecimento (ligados ou 
não à universidade), estamos discutindo a auto-declaração de pesquisadores.

Assim sendo, com o objetivo de monitorar, avaliar, entender e sistematizar os impactos da política em 
ação, foi criado o GT de Pesquisa do Cultura Viva durante a Teia Rural, o Encontro Estadual dos 
Pontos de Cultura no Rio de Janeiro, realizado em dezembro de 2013. Durante o encontro, de forma 
sistemática  vários  agentes  (ponteiros,  participantes  da comissão  organizadora,  gestores  públicos, 
pesquisadores  acadêmicos,   interessados  em  geral)   participaram  da  elaboração  e  do 
desenvolvimento da pesquisa-ação-participativa de avaliação do evento. O grande diferencial desta 
metodologia  é  que  os  ponteiros  não  são  somente  objetos  da  pesquisa  mas  sujeitos, 
construtores/formuladores de todo o instrumental metodológico da investigação - ou seja, desde a 
elaboração das perguntas até  a  sua análise,  apresentação e  discussão dos resultados finais.  As 
percepções, experiências e expectativas são trocadas a cada etapa. Seguindo os passos da proposta 
do Cultura Viva, todos são produtores de conhecimentos sobre si mesmos, sua coletividade e universo 
que pertencem, esta prática estabelece diálogos, constrói parcerias direta com a diversidade, inclusive 
promovendo a troca horizontal com pesquisadores acadêmicos. O papel do pesquisador/facilitador é 
construir  pontes  entre  os  saberes  de  forma  que  todos  possam  contribuir  com  a  formulação  do 
instrumental metodológico.

Por esta razão, e no âmbito da pesquisa e da produção de informações voltadas ao Programa, o GT 
de  Pesquisa  do  Cultura  Viva  gostaria  assim  de  compartilhar  e  replicar  esta  experiência  de 
pesquisa-ação participativa  da Teia  Rural  2013 (que pode ser  acessada neste  link  e  também se 
encontra  em  anexo  a  este  projeto:  
http://www.teiarj.org/index.php/component/k2/item/22-avaliacao-da-teia-rural).

É  importante  observar  que  esta  proposta  é  resultado  de  várias  outras  pesquisas  de 
pesquisa-ação/participativa  que  foram  sendo  realizadas  pela  antropóloga  e  gestora  Marcella 
Camargo, que irá facilitar esta atividade, traçando pontos entre o fazer saber acadêmico e saber fazer 
local. Neste caminho de encontros de saberes, apesar de não se tratar de uma pesquisa em moldes 
acadêmicos, a contribuição do saber fazer aplicados à gestão pública é estratégico. Desta forma, o 
rigor e a seriedade metodológicos estão presentes a cada passo, e por estarem comprometidos em 
ampliar  e  melhorar  as  decisões tomadas,  busca-se tornar  seus resultados acessíveis  a  todos os 
interessados – tanto disponibilizando o conteúdo na internet  quanto em apresentações e debates 
presenciais.

http://www.teiarj.org/index.php/component/k2/item/22-avaliacao-da-teia-rural


5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Entendemos a atividade proposta como parte de um conjunto de atividades ligada à Rede de 
Pesquisadores do Cultura Viva durante a Teia da Diversidade, e por isto desde já  temos nos 
articulando com diversos agentes que estão construindo o encontro. 

Desde o primeiro dia do Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, será exposto um grande painel com a 
seguinte pergunta: “O que te provocaria a debater o Cultura Viva?”, seguido das seguintes opções:
a) Articulação em rede
b) Sustentabilidade
c) Estética e linguagens
d) Marcos institucionais
e) Gestão participativa
outros: (seguindo de um espaço branco para respostas livres)

Junto deste painel estarão disponíveis adesivos coloridos redondos e caneta tipo pilot, para que os 
participantes do Forum (e frequentadores do espaço em geral) possam dar sua opinião. No rodapé do 
painel estará a chamada: “Quer saber mais? Participe da Vivência de Pesquisa-Ação a se realizar no 
dia XX às XX horas no espaço XXXX”. O objetivo desta estratégia é estimular, de forma lúdica e 
participativa, o interesse pela vivência a ser realizada e por uma cultura de pesquisa, de uma forma 
geral.

Nossa proposta é que esta vivência seja realizada na parte da tarde do primeiro dia da Teia (pós 
Forum dos Pontos), visando também o público que estará presente no encontro de pesquisadores que 
estamos propondo junto a Fundação Casa de Rui Barbosa nas duas primeiras manhãs. 

Na vivência, de duração mínima de 4 horas, serão discutidas as principais áreas de interesse da 
pesquisa a ser realizada, será desenvolvido o projeto de pesquisa em linha gerais, o questionário, o 
plano geral de análise e também serão distribuídas as tarefas: Na primeira meia hora será realizada 
uma atividade de integração do grupo, com apresentação e retomada da pergunta lançada no painel 
citado anteriormente. Em quinze minutos, será explicada a proposta da vivência e a metodologia da 
pesquisa-ação, estimulando os participantes a se dividirem em grupos temáticos de acordo com as 
respostas sobre a área de interesse na pesquisa. Em seguida, cada grupo temático deverá debater e 
elaborar, em quarenta e cinco minutos, perguntas que consideram importantes para o questionário de 
avaliação a ser distriuído. As facilitadoras Marcella Camargo, Aline Carvalho e Anne Gillman estarão 
rodando os grupos e auxiliando neste processo. Na sequência, paramos quinze minutos para um 
intervalo, onde estrategicamente será oferecido um lanche, incentivando o prosseguimento do debate 
entre  os  participantes  dos diferentes  grupos.  Na  volta  à  atividade,  durante  meia  hora  os  grupos 
temáticos deverão se reorganizar de forma aleatória, compondo um novo grupo de participantes, que 
irão analisar e validar as questões elaboradas.  Em cada grupo ficará um relator,  responsável por 
retomar o que foi elaborado e sistematizar as questões.  Ao fim desta dinâmica, todos se reunem 
novamente para construir coletivamente o questionário, aparar possíveis arestas e validar o trabalho 
final  do  grupo.   Cada  participante  deverá  se  comprometer  em recolher  no  mínimo 20  respostas 
totalizando 800 (caso a atividade atinja os 40 participantes) e o resto dos respondentes será por 
adesão (esperamos assim atingir 1200 respostas, o que consideramos um universo de 30 do publico 
estimado da Teia, o que consideramos representativo). 

Para  facilitar,  otimizar  e  garantir  a  execução  total  da  pesquisa  após  o  evento,  os  questionários 
respondidos serão digitados,  codificados e processados por uma equipe de profissionais da ONG 
Núcleo ICA que vem realizando diversos experiências de pesquisa-ação-participativa na áreas de 
Cultura e Juventude, e participa de diversos fóruns dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro. Uma vez 



consolidado o banco de dados, serão processadas planilhas de acordo com plano de análise definido 
na oficina.   

A análise final  será feita em 3 etapas,  sob a responsabilidade dos participantes do GT de 
Pesquisa encarregados de cada etapa, que trabalharão coletivamente de forma virtual: 1. organização 
e envio do banco de dados, em formato de  planilhas e tabelas básicas (processamento de dados),  
aos demais participantes do GT, que terão duas semanas  para fazer a suas considerações. Durante 
este processo teremos dois  encontros virtuais  para esclarecer dúvidas e definir  as variáveis mais 
impactantes/indicadores,  cujas  datas  serão  definidas  na  oficina;  2.  elaboração  à  luz  das 
considerações e percepções dos envolvidos de uma apresentação em formato de slides que será 
analisada  coletivamente  pelo  GT  de  forma  virtual;  3.  um  pesquisador/grupo  de  cada  estado 
interessado será responsável em fomentar a discussão dos resultados junto ao Ponteiros locais e 
demais parceiros interessados, produzindo ao final um texto de até 10 laudas sobre a avaliação da 
Teia, do Programa e seu processo, até 2 meses após os encontros virtuais da etapa anterior.

Responsável técnica: Marcella Camargo, antropóloga, coordenadora do ICA 

6. METODOLOGIA DA OFICINA, MINICURSO OU PALESTRA

Devido a extensa e intensa programação da Teia,  e como queremos realizar  uma avaliação que 
alcance o máximo de pessoas possíveis, sugeriremos elaborar uma pesquisa quantitativa. A coleta de 
dados  se  dará  através  de  um questionário  estruturado,  e  a  experiência  de  vários  ponteiros  nas 
diferentes etapas do desenvolvimento da pesquisa-ação-participativa de avaliação proporcionará  que 
a análise tenha inferências qualitativas.

A partir elaboração de uma proposta de pesquisa coletiva, será elaborado um questionário de forma 
coletiva aprovados pelos presentes e submetido à comissão organizadora do evento, e em seguida 
distribuído a todos os presentes na Teia Ponterios, Gestores, Ouvintes, etc.

Produtos finais esperados: 

1. Avaliação coletiva final da Teia: apresentação em forma de slides com gráficos, tabelas com 
textos de descrição densa quantitativa e qualitativa dos dados, sob a responsabilidade do GT Rede de 
pesquisadores de Pontos de Cultura do Rio e contribuição dos demais interessados da rede Nacional.

2. Banco de dados em formato de planilha, disponibilizado nas redes dos Pontos para todos os 
interessados acessível para baixar e gerar outros processamentos.

3.  Textos  elaborados  pelos  pesquisadores  de  todos  os  estados  colaboradores  do  GT de 
Pesquisa.

4. Publicação virtual reunindo todo o material produzido.

5. Apresentações/ debates em torno dos resultados finais.

6. Formação de uma Rede Nacional de Pesquisadores de Pontos de Cultura

           7. Consolidação de uma metodologia de avaliação de Teia de Pontos de Cultura



7. NECESSIDADES TÉCNICAS (insumos necessários, materiais de apoio, necessidade de cópias, 
outras)

Ajuda de Custo para realização da atividade 

Atividade Responsabilidade Custo

Projeto da Oficina GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Facilitação da oficina GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Projeto de pesquisa-ação-participativa GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Formatação do questionário final para 
impressão

GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Impressão dos questionários GT de Pesquisa do Cultura Viva/ 
comissão organizadora 

R$ 1.000,00

Passagem, hospedagem e alimentação da 
Facilitadora – antropóloga  Marcella 
Camargo ONG ICA

GT de Pesquisa do Cultura Viva R$2.000,00

Espelho do questionário Plataforma Survey 
Monkey

ONG ICA R$1.000,00

Codificação das perguntas abertas ONG ICA / GT de Pesquisa do 
Cultura Viva

R$ 5.000,00

Digitação ONG ICA R$ 3.000,00

Processamento de dados  SPSS ONG ICA R$ 4.000,00

Análise dos dados GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Produção da apresentação em slides GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Facilitação e moderação de todas as etapas 
da pesquisa-ação-participativa

GT de Pesquisa do Cultura Viva zero

Equipamento para execução da oficina:

Projetor, Telão, 5 Computadores, Papel, 
Caneta

Comissão organizadora zero

10 caixas de Canetas para responder aos 
questionários + 20 pranchetas

Comissão organizadora R$  100,00

Publicação dos resultados GT de Pesquisa do Cultura Viva R$ 2.000,00

Impostos 12% R$2.160,00

Total R$20.160


